
Obor: 65-51-H/01 Kuchař – číšník
délka vzdělávání: 3 roky; denní forma 

Max. počet přijímaných žáků: 60

Registrační číslo 

uchazeče:

Registrační číslo 

uchazeče:

Registrační číslo 

uchazeče:  

7 přijat 100 přijat 224 přijat

14 přijat 101 přijat 238 přijat

17 přijat 108 přijat 242 přijat

21 přijat 115 přijat 254 přijat

22 přijat 117 přijat 49 nepřijat

23 přijat 119 přijat 76 nepřijat

24 přijat 127 přijat 126 nepřijat

25 přijat 128 přijat 131 nepřijat

34 přijat 129 přijat 147 nepřijat

38 přijat 138 přijat 206 nepřijat

46 přijat 146 přijat 216 nepřijat

50 přijat 150 přijat 230 nepřijat

54 přijat 154 přijat 239 nepřijat

57 přijat 156 přijat 241 nepřijat

58 přijat 159 přijat 258 nepřijat

60 přijat 163 přijat 259 nepřijat

61 přijat 172 přijat

64 přijat 178 přijat

66 přijat 182 přijat

72 přijat 183 přijat

74 přijat 185 přijat

75 přijat 193 přijat

80 přijat 195 přijat

82 přijat 205 přijat

83 přijat 207 přijat

87 přijat 210 přijat

93 přijat 214 přijat

98 přijat 219 přijat

Zápisový lístek

Odvolání

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o

jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě

předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech

potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Standartní odvolání je pro tento rok nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního

řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu může ředitel školy přijmout uchazeče splňující stanovená kritéria na

uvolněná místa po uplynutí termínu pro odevzdání zápisových lístků. 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení  do učebních oborů pro školní rok 2020/2021

zveřejněno dne: 22. 4. 2020

Pořadí uchazečů bylo stanoveno v souladu s kritérii přijímacího řízení zveřejněných dne 17. 1. 2020. Celkem bylo podáno 72 přihlášek.

Uchazeči mohli získat max. 100b. První v pořadí získal celkem 84,20 bodů, poslední v pořadí získal celkem 20,00 bodů. 

zákon č. 561/2004 Sb., § 60g  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a úpravě pro školní rok 2019/2020 dle 

zákona č. 135/2020 Sb. O zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání  a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 


